
Seznam věcí na tábor 
Ragnarökker 
Arneštovice 2022 I.běh 

Věci potřebné a nezbytné 

Oblečení 
o pevné boty 

o gumovky 

o tenisky 

o sandále 

o ponožky min.10x  

o spodní prádlo min.10x  

o plavky  

o kraťasy 

o kalhoty či tepláky 

o tričko 4x 

o mikinu či svetr  

o větrovku 

o pyžamo 

o pláštěnka 

o ! čepici ! 

Potřeby 
o láhev na vodu 

o batoh - přiměřeně velký, nikterak malý 

o svítilna - funkční a s nabitými baterkami 

o hygienické potřeby - lepší v neceséru 

o ručník, osuška 

o kapesné - cca 300,-Kč - lze svěřit vedoucímu oddílu +(180,-Kč na tričko) 

o nůž - ostřejší = bezpečnější 

o psací potřeby: 

• blok s papíry 

• propisku, tužku 

• ostatní dle vlastní úvahy 

Pro celotáborovou hru 
o Vikingský kostým či jen jeho část – není nutné (PS: Vikingové žádné rohy na helmě neměli!)  

o Potřeby pro výrobu masky na ples masek. 

K autobusu 
o prohlédnout dětem hlavu, zda nemají vši 

o vyplněnou druhou část přihlášky 

o kopii zdravotní kartičky pojištěnce 

o Obálku s léky 

o Posudek lékaře 

Věci velmi doporučené: 
o kapesníky 

o šátek 

o opalovací krém 



o boty do vody 

o repelent – poučit děti, že se repelent používá jen venku a jen nezbytné množství! A nepoužívá se na 

hubení hmyzu! 

o Spacák 

o V případě, že nemáte možnost poskytnout dítěti spacák, lze si jej vypůjčit v táboře 

Nepřejeme si, aby děti měly: 
o jakékoliv elektronické zařízení 

o například: 

• mobil, smartphone 

• mp3/4 přehrávač 

• tablet 

• iPod, iPad a ani žádný jiný jablko 

• fotoaparát 

• herní konzoli 

• powerbanku 

Děti nemají možnost si elektronické přístroje dobít. Při ztrátě, poškození či odcizení za ně neneseme zodpovědnost. 

Při konzumaci, kouření, užívání či držení jakýchkoliv z 
následujících látek bude dítě na náklady rodičů vyloučeno z 
tábora:  

o alkohol 

o omamné látky  

o cigarety 

Doporučení 
Pokud nechcete, aby Vaše dítě přišlo o některou z věcí (jedná se především o oblečení), kterou si přiveze na 

tábor, je lepší sepsat seznam věcí s popisem a přiložit do kufru. Děti si často nepoznají ani vlastní věci. Doporučujeme 

převážně u menších dětí 6-11 let. A také věci podepsat, např. na cedulce. 

Upozornění  
Důrazně upozorňujeme: Podepsáním bezinfekčnosti se rodič zavazuje předat dítě nejen bez příznaků 

infekčního onemocnění, ale také bez vší. Prohlídku dětí k vyloučení vší provádíme bezprostředně po příjezdu dětí na 

tábor. Má-li dítě vši, okamžitě Vás kontaktujeme, abyste si dítě co nejdříve na vlastní náklady vyzvedli. Vrátit dítě nám 

můžete po důkladném odvšivení a pouze s lékařským potvrzením, že je bez vší. 
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